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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam
27/02/1955 - 27/02/2022

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-SYT ngày 28/01/2022 của Sở y tế Thái Bình
về việc kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2022);
Để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam
trang trọng, thiết thực, phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban
nhân dân huyện Quỳnh Phụ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng
67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Truyền thông sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của nhà nước về công tác y tế, nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế năm 2022 và
những năm tiếp theo gắn liền với lịch sử 67 năm thi đua làm theo lời dạy của Bác
trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
- Giáo dục truyền thống, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho mỗi cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động toàn ngành y tế phát huy kiến thức, năng lực thực
hiện các Đề án, Chiến lược, Kế hoạch hành động, Chương trình hành động của
ngành Y tế triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020
– 2025 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể
trong toàn ngành tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao năng
lực chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
2. Yêu cầu
Các hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc
Việt Nam phải đảm bảo vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu
quả, tránh phô trương hình thức, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống
dịch Covid-19.
II. NỘI DUNG
1. Công tác Thông tin, tuyên truyền
Ngành Y tế phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng thời lượng tuyên
truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và hệ thống Đài
Truyền thanh của các xã, thị trấn về các chủ trương chính sách, những thành tựu
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của ngành, đơn vị và các gương sáng điển hình tiêu biểu trong công tác chăm sóc
sức khoẻ Nhân dân tập trung vào một số nội dung như:
- Các sự kiện tiêu biểu và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế năm
2022 và trong giai đoạn tới;
- Những kết quả tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh trong lĩnh vực y tế và Nghị quyết 20, Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe Nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới;
- Truyền thông phòng, chống dịch bệnh nói chung, phòng chống dịch
Covid-19 nói riêng.
- Phổ biến các chỉ thị, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo tăng cường nâng cao
chất lượng khám, chữa bệnh; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ….
- Truyền thông các nội dung về công tác y tế theo từng sự kiện, hội nghị,
hội thảo của các đơn vị.
- Tổ chức các hoạt động tôn vinh Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc ưu tú;
các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trong thực thi
nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Các đơn vị y tế trên địa bàn huyện treo băng rôn, khẩu hiệu có nội dung
chào mừng ngày truyền thống của ngành Y tế.
2. Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, chúc mừng các đơn vị y tế và cán bộ
ngành đã nghỉ hưu qua các thời kỳ
- Ủy ban nhân dân huyện tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Thường
trực Hội đồng nhân dân huyện thành lập các đoàn đi thăm, động viên chúc mừng
các đơn vị Y tế tuyến huyện và một số Trạm Y tế xã, cơ sở Y tế tư nhân tiêu biểu.
- Các đơn vị Y tế tuyến huyện, Trạm Y tế xã, thị trấn tổ chức gặp mặt, thăm
hỏi, động viên các lãnh đạo, cán bộ nhân viên đã nghỉ hưu qua các thời kỳ.
3. Hội nghị của các đơn vị y tế tuyến huyện và các xã, thị trấn
Căn cứ vào điều kiện cụ thể của các địa phương, đơn vị, diễn biến dịch
Covid-19 tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt
Nam phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương và công tác phòng
chống dịch Covid-19.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Y tế
- Tham mưu xây dựng kế hoạch cho Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh
đạo UBND huyện đến thăm, chúc mừng các đơn vị Y tế tuyến huyện, xã, thị trấn,
cơ sở hành nghề y, dược tư nhân vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống ngành Y tế.
- Phối hợp với các đơn vị, các ngành liên quan xây dựng nội dung tuyên
truyền kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2022).
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- Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ chế độ
qua các thời kỳ.
2. Trung tâm Y tế, 02 Bệnh viện đa khoa huyện
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý hiểu được ý nghĩa và mục
đích lời căn dặn trong thư Bác Hồ gửi ngành Y tế Việt Nam ngày 27/02/1955.
- Tổ chức cho cán bộ công nhân viên chức, người lao động học tập thư của
Bác Hồ gửi ngành Y tế, 12 điều y đức và 10 điều về đạo đức hành nghề dược và
đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của
người bệnh.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức
tốt các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2022 tại đơn vị
phù hợp, đạt kết quả và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.
- Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ chế độ
qua các thời kỳ.
3. Phòng Văn hoá và Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình
- Phối hợp với Ngành Y tế xây dựng các nội dung tuyên truyền rộng rãi
trong Nhân dân về ý nghĩa của ngày Thầy thuốc Việt Nam. Phát tin bài trên hệ
thống Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và Đài Truyền thanh các xã, thị trấn.
- Chỉ đạo Đài Truyền thanh xã, thị trấn tăng cường phát sóng đưa tin, phóng
sự về các hoạt động của ngành Y tế huyện nhà nhằm nêu gương người tốt, việc tốt,
các điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.
4. Các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo CS&BVSKND huyện
Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, tăng cường phối hợp với
ngành Y tế thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương đường lối của
Đảng, các hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân nhân
dịp kỷ niệm 67 ngày Thầy thuốc Việt Nam.
5. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
- Căn cứ vào tình hình thực tế của các địa phương chỉ đạo Trạm Y tế và các
ban, ngành liên quan của xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt
động nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2022 phù hợp, trang trọng,
đảm bảo yêu cầu trong phòng chống dịch Covid-19.
- Tổ chức tặng quà, thăm hỏi các cán bộ Y tế trên địa bàn đã nghỉ hưu và
những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Chỉ đạo, định hướng công tác tác tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Thầy
thuốc Việt Nam, các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác chăm sóc và
bảo vệ sức khỏe Nhân dân đối với các đơn vị trong binh chủng tư tưởng và cơ
quan truyền thông của huyện.
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Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thầy
thuốc Việt Nam, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ
tịch UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận :
- Sở Y tế Thái Bình;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thành viên BCSSKND huyện;
- UBND xã, thị trấn;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, hội, tổ chức XH;
- Các cơ sở Y tế trên địa bàn huyện;
- Lưu: VT, PYT.
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KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Thái

